
 

Regulamin zajęć warsztatowych ,,Ferie zimowe z CKPiT” 2023 r.  

1. Organizator:  
Organizatorem zajęć warsztatowych ,,Ferie zimowe z CKPiT” 2023 (dalej 

,,Warsztaty”) jest Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej ul. Fabryczna 

1.  

2. Warsztaty organizowane są w następujących terminach:  

a) 16.01 – 17.01, 18.01 - 20.01.2023 r.  

b) 23.01 – 24.01, 25.01 – 27.01.2023 r.  

3. Uczestnicy:  

a) uczestnikami mogą być dzieci w wieku: 6 - 11 lat  

b) uczestnicy przebywają pod opieką Organizatora od godz. 09:00-15:00. 

c) opiekunowie prawni uczestników są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do 

placówki gdzie odbywają się zajęcia w ramach warsztatów i z powrotem,  

d) w przypadku powrotu dziecka do domu bez nadzoru opiekuna prawnego istnieje  
obowiązek przedstawienia Organizatorowi stosownego na tę okoliczność upoważnienia  

e) dziecko powinno przychodzić do placówki bez żadnych objawów chorobowych czy 

przeziębienia. 
4. Po zakończeniu zajęć dzieci odbierane są przez osoby upoważnione w karcie  

zgłoszeniowej, za wyjątkiem sytuacji samodzielnego powrotu do domu, o którym mowa 

wyżej.  

5. Organizator zapewnia uczestnikom warsztatów wyżywienie: drugie śniadanie, obiad. 

Opiekunowie podczas warsztatów dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak 

najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy 

oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.  

6. Uczestnicy warsztatów mają prawo 

do: a) spokojnego wypoczynku  

b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach, imprezach organizowanych podczas 

warsztatów,  

c) ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu   

d) wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie.  

7. Uczestnicy mają obowiązek:  

a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców  

b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia  

c) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość  
d) zachować mienie, pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie 

odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni)  
e) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków  
f) przestrzegać zasad poruszania się po drogach  

g) uczestnik Warsztatów zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw  
plenerowych, pływania na basenie, aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu,  
adekwatnych do warunków atmosferycznych  
h) samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie,  
niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane  

upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczenia uczestnika z udziału w warsztatach (bez 

możliwości zwrotu opłaty) 
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione przez uczestników podczas Warsztatów oraz za  

zniszczenia rzeczy należących do dzieci a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do  

tego aby nie przynosić na zajęcia cennych urządzeń tj. telefon, odtwarzacze muzyki, itp.  

Niekoniecznych do udziału w zajęciach.  

Data  …………………………………………….                                                               Podpis………………………………………………..  


